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Wij, Team Henko Workwear zijn een jonge en dynamische onderne-
ming gespecialiseerd in bedrijfskleding, veiligheidsschoenen en PBM’s 
gevestigd in Weert.

Gestart in 2019 is Henko Workwear ambitieus aan de gang gegaan 
om de markt in Weert en omgeving te veroveren. Met recente uitbrei-
dingen in het personeelsbestand en het aantal merken welke we voe-
ren hebben we ons verzorgingsgebied en bereik vergroot en kunnen 
wij (inter)nationaal uw wensen invullen. Vanuit onze showroom aan 
de Roermondseweg 68a te Weert, welke pas volledig ge-restyled is,  
verzorgen wij voor u al uw wensen op het gebied van bedrijfskleding, 
veiligheidsschoenen en PBM’s.

Kom eens langs in onze showroom of neem vrijblijvend contact op via 
info@henkoworkwear.nl of bel +31(0) 495 - 23 56 56

Met vriendelijke groet,

happy to work
with you

WWW.HENKOWORKWEAR.NL

Bezoek de totaal vernieuwde showroom aan de Roermondseweg 
in Weert en laat je verrassen door ons uitgebreide aanbod in 
werkkleding en veiligheidsschoenen. 

De koffie staat voor je klaar!

TEAM HENKO
WORKWEAR

ALLE GROTE
MERKEN
ONDER EEN DAK

Team Henko WorkwearTeam Henko Workwear

Check ook onze socials!Check ook onze socials!



WWW.HENKOWORKWEAR.NL

BORDUREN
EN BEDRUKKEN
ONDER ÉÉN DAK

  UITGEBREID AANBOD
  VAN A TOT Z

  EEN GROOT AANTAL
  PRODUCTEN 
  STANDAARD
  OP VOORRAAD

  DE MOGELIJKHEID TOT
  PASSEN IN DE WINKEL  
  OF PASSESSIE OP
  LOCATIE

  ALL IN ONE! 
  ONE STOP SHOPPING

Het aanschaffen van bedrijfskleding is niet alleen een goede investe-
ring om de veiligheid en het werkcomfort van je personeel te vergro-
ten, maar ook voor het verbeteren van de uitstraling van je bedrijf. 
Door je kleding te personaliseren met je bedrijfsnaam of logo in de 
vorm van bedrukken of borduren. Van overhemden tot broeken en van 
mutsen tot polo’s... er zijn legio mogelijkheden. 

Wij hebben onze eigen borduur- en bedrukafdeling met ervaren 
personeel. De prijzen zijn afhankelijk van de afmeting van het logo, het 
aantal kleuren en het  aantal bedrukkingen. Borduren is maatwerk! Wij 
geven u dan ook graag een gepersonaliseerde prijsopgave gebaseerd 
op uw wensen. 

De voordelen van borduren
• was bestendig
• duurzaam
• kleur- en slijtvast
• professionele uitastraling
• productie in eigen huis

De voordelen van bedrukken
• was bestendig tot een bepaalde temperatuur
• oneindig veel kleuren mogelijk in één logo
• professionele uitastraling
• productie in eigen huis
• lage opstartkosten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
info@henkoworkwear.nl of bel +31(0) 495 - 23 56 56

JASSEN
XS 
t/m 
4XL

WINTERJAS
17035-411

• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en 
 biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert 
 een laag gewicht met een zeer hoge slijtvast-
 heid en is ook nog eens waterdicht.
• Ademend, wind en waterdicht met getapete 
 naden.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor 
 een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt 
 opgevouwen bijna geen plaats in.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de 
 reflectieaccenten.
• Oeko-Tex® Standard 100
• EN 343 3/1
• EN 342 3/WP (2,01 clo)

JAS
17115-318

• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor 
 een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt 
 opgevouwen bijna geen plaats in.
• Dankzij de lichte voering met zijn unieke 
 samenstelling is het product uitstekend 
 geschikt als isolerende tussenlaag.
• Waterafstotend materiaal.
• Stretchstof in de zijden geeft extra bewegings-
 vrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de 
 reflectieaccenten.
• Oeko-Tex® Standard 100

XS 
t/m 
4XL

WINTERJAS
16002-149

• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor 
 een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt 
 opgevouwen bijna geen plaats in.
• Afneembare, gevoerde capuchon met 
 elastisch verstelbaar rijgsnoer.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een 
 optimale bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de 
 reflectieaccenten.
• Ritssluiting en inwendige windvanger.
• Verlengde rug.
• Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols.
• Oeko-Tex® Standard 100

XS 
t/m 
4XL

WINTERJAS
12035-211

• Ademend, wind en waterdicht met getapete 
 naden.
• Afneembare, gevoerde capuchon met
 elastisch verstelbaar rijgsnoer.
• Kraag met zachte stof waardoor de kraag 
 flexibel de bewegingen van het hoofd volgt.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een 
 optimale bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de 
 reflectieaccenten.
• Oeko-Tex® Standard 100
• EN 343 3/1
• EN 342 3/WP (1,95 clo)

XS 
t/m 
4XL

WINTERJAS
12135-211

• Ademend, wind en waterdicht met getapete 
 naden.
• Afneembare, gevoerde capuchon met
 elastisch verstelbaar rijgsnoer.
• Kraag met zachte stof waardoor de kraag 
 flexibel de bewegingen van het hoofd volgt.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een 
 optimale bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de 
 reflectieaccenten.
• Ritssluiting en windvanger met drukknopen
• Fleecevoering met quilt.
• Oeko-Tex® Standard 100
• EN 343 3/1
• EN 342 3/WP (1,95 clo)

XS 
t/m 
4XL

SOFTSHELL JAS
12002-149

• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger,   
 zodat er geen wind binnenkomt.
• Zakken met ritssluiting.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een   
 optimale bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de   
 reflectieaccenten.
• Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant 
 verstelbaar.
• Fleece aan de binnenkant.
• Verlengde rug
• Klittenbandsluiting bij de pols
• Inwendige windvanger
• Oeko-Tex® Standard 100

XS 
t/m 
4XL



JASSEN

WINTERJAS
18035-249

• Wind- en waterdicht.
• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor 
 een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt 
 opgevouwen bijna geen plaats in.
• Afneembare, gevoerde capuchon met
 elastisch verstelbaar rijgsnoer.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, 
 zodat er geen wind binnenkomt.
• Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de 
 rug is te gebruiken bij borduurwerk en 
 bedrukking.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de 
 reflectieaccenten.
• Oeko-Tex® Standard 100
• EN 342 3/WP (2,154 clo)
• EN 343 3-1-X :2019

XS 
t/m 
4XL

JAS
18101-511

• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en 
 biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert 
 een laag gewicht met een zeer hoge slijtvast-
 heid en is ook nog eens waterafstotend.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, 
 zodat er geen wind binnenkomt.
• Ergonomisch gevormde mouwen volgen de 
 natuurlijke bewegingen van de armen.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de 
 reflectieaccenten.
• Oeko-Tex® Standard 100
• ProWash® - EN ISO 15797

XS 
t/m 
4XL

SOFTSHELL BICOLOR NADEN
402021

Deze softshell jas met nieuw design is in ieder 
seizoen te dragen. Het product is ademend 
genoeg om met mooi weer te dragen, maar biedt 
ook bescherming tegen lagere temperaturen en 
wind. Combineer de softshell met een fleecevest 
voor extra warmte tijdens de koude winter-
maanden. Deze jas is licht van gewicht en draagt 
comfortabel. Je essentials berg je gemakkelijk 
op in de zijzakken en borstzak welke met een rits 
afsluitbaar zijn.
• Regular pasvorm
• Unisex 
• Waterafstotend en winddicht
• Ribboord
• Oeko-Tex®

XS 
t/m 
8XL

JACK PREMIUM CAPUCHON
404001

Dit premium jack met capuchon is vervaardigd 
uit polyester en katoen. Het jack beschikt over 
een duimgat aan het uiteinde van de mouwen om 
deze naar beneden te houden tijdens intensieve 
activiteiten. Daarnaast zorgen de turtleneck en ca-
puchon ervoor dat je hals en hoofd warm blijven.
• Aansluitende pasvorm
• Unisex
• Capuchon
• Stretch
• Borstzak

XS 
t/m 
5XL

SOFTSHELL BOMBER PREMIUM
404009

De Softshell Bomber Premium is een nieuwe toe-
voeging aan de Premium-lijn. De bomber ribkraag 
geeft de softshelljas een moderne look. Achter de 
rits zit een windvanger en de meshvoering zorgt 
voor een ventilerende werking. De zakken zijn met 
een rits afsluitbaar. 
• Regular pasvorm
• Unisex
• Ademend, winddicht en waterafstotend
• Ritskraag

XS 
t/m 
5XL

JACK PREMIUM NYLON
404004

Dit Nylon jack uit de Tricorp Premium collectie is 
verkrijgbaar in drie trendy kleuren. De jas heeft 
vier afsluitbare zakken en wordt geleverd in een 
bijpassende tas. Het artikel is gemaakt van 100% 
nylon en heeft een kwaliteit van 55 G/M2.
• Aansluitende pasvorm
• Heren
• Borstzak

XS 
t/m 
5XL

SOFTSHELL JAS
12102-149

• Ademend, winddicht en waterafstotend.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, 
 zodat er geen wind binnenkomt.
• Zakken met ritssluiting.
• Voorgevormde mouwen zorgen voor een 
 optimale bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de 
 reflectieaccenten.
• Fleece aan de binnenkant. 
• Ritssluiting en inwendige windvanger. 
• Verlengde rug.
• Klittenbandsluiting bij de pols. 
• Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant 
 verstelbaar. 
• Oeko-Tex® Standard 100

XS 
t/m 
4XL

TECH SHELL
402018

De Tricorp Tech Shell is een vernieuwend artikel 
met veel opties en mogelijkheden. Deze lichte 
werkjas is gemaakt uit 100% Polyester. De reflec-
tive piping zorgt voor extra zichtbaarheid. Er is 
gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen 
zoals een YKK ritssluiting en een tricot manchet 
met duimopening. Onder de armen zit een pit zip 
met luchtgaten voor een hoger ademend vermo-
gen. De jas heeft getapete naden en is wind- en 
waterdicht. Door het koord aan de onderzijde is 
de jas naar wens te verstellen. 
• Regular pasvorm
• Unisex 
• Waterdicht, winddicht en waterafstotend
• Ademend, vermogen volgens de nieuwe 
 vierde klasse (2019)
• EN ISO 3:4
• Afritsbare capuchon
• Ritskraag
• Vocht regulerend
• EN 343:2019 Klasse 3:4

XS 
t/m 
5XL

SOFTSHELL BICOLOR
402002/TJ2000

De Softshell Bicolor wordt vaak gedragen als be-
drijfskeding, in combinatie met andere producten 
uit de Tricorp Bicolor lijn. Deze softshell jas, ook 
wel bekend als de TJ2000, is namelijk verkrijg-
baar in twaalf kleurcombinaties. Je kan de Tricorp 
Softshell Bicolor dus uitstekend aanpassen aan je 
huisstijl. Deze softshell jas is uitermate comforta-
bel. Door het gebruik van kwaliteitsmateriaal is de 
jas volledig winddicht en waterafstotend met een 
optimaal ademend vermogen. Ook tijdens inspan-
nende werkzaamheden is de Softshell Bicolor dus 
een perfecte keuze. Verder beschikt deze werkjas 
over drie zakken aan de voorzijde, een spiraalrits 
met contrast, een binnenzak met snoerdoorvoer, 
verstelbare manchetten en een ophanglusje. 
• Regular pasvorm
• Unisex 
• Ademend, winddicht en waterafstotend
• Borstzak
• Vocht regulerend

XXS 
t/m 
8XL

SOFTSHELL LUXE
402006/TSJ2000

De Softshell Luxe is een comfortabele jas met 
stretch, voor extra draagcomfort en bewegings-
vrijheid die ook waterafstotend en winddicht is. 
Het gebruik van een PU-tussenlaag zorgt ervoor 
dat het ademend vermogen optimaal blijft, 
waardoor je minder snel zal zweten. Dankzij de 
reflectiepiping op de borst ben je extra zichtbaar. 
De werkjas is verder voorzien van een gelamineer-
de rits voor een luxe uitstraling. De onderzijde van 
de jas is middels een elastisch koord met stoppers 
te verstellen. Ook de manchetten zijn te verstellen, 
door middel van klittenband. Aan de voorzijde is 
de jas voorzien van 4 zakken en de jas heeft een 
binnenzak. 
• Regular pasvorm
• Unisex 
• Ademend, winddicht en waterafstotend
• Reflectiestriping
• Stretch
• Borstzak
• Vocht regulerend

XS 
t/m 
8XL



 BROEKEN

BROEK MET SPIJKERZAKKEN
14031-203

• TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en 
 absorberend.
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de   
 pijpen en in het kruis voor een extra lange   
 levensduur.
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde   
 broekspijpen en extra stof aan de binnenkant  
 en bij het kruis (met extra versteviging).
• Gereedschapzakken van CORDURA® met   
 extra vakken voor gereedschap.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®,  
 met opening en klittenband sluiting aan de   
 bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Oeko-Tex® Standard 100
• ProWash® - EN ISO 15797

82C 42 t/m 68 

76C 46 t/m 56 

90C 46 t/m 62

BROEK MET SPIJKERZAKKEN
18031-311

• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en 
 biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert 
 een laag gewicht met een zeer hoge slijtvast-
 heid en is ook nog eens waterafstotend.
• Spijkerzakken van slijtvast CORDURA®.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn 
 verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd 
 optimaal zitten.
• Effectieve ventilatie in het kniegebied via een 
 rits aan de zijkant van de pijp.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de 
 reflectieaccenten.
• Oeko-Tex® Standard 100

82C 42 t/m 68 

76C 46 t/m56

90C 46 t/m 62

BROEK MET KNIEZAKKEN
18479-311

• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en 
 biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert 
 een laag gewicht met een zeer hoge slijtvast-
 heid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband 
 zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van 
 het lichaam volgt en steun biedt.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn 
 verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd 
 optimaal zitten.
• De kniebeschermers kunnen gemakkelijk via 
 een rits aan de zijkant worden ingezet terwijl 
 de broek wordt gedragen.
• Effectieve ventilatie in het kniegebied via een 
 rits aan de zijkant van de pijp.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met 
 MASCOT-kniebeschermertype SHORT of 
 LONG, de kniezakken kunnen namelijk in 
 hoogte worden versteld.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Oeko-Tex® Standard 100

82C 42 t/m 68 

76C 46 t/m 56 

90C 46 t/m 62

BROEK MET KNIEZAKKEN
17179-311

• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en 
 biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert 
 een laag gewicht met een zeer hoge slijtvast-
 heid en is ook nog eens waterafstotend.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn 
 verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd 
 optimaal zitten.
• De kniebeschermers kunnen gemakkelijk via 
 een rits aan de zijkant worden ingezet terwijl 
 de broek wordt gedragen.
• Effectieve ventilatie in het kniegebied via een 
 rits aan de zijkant van de pijp.
• Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. 
 Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met 
 de beste pasvorm en zitten alle details op de 
 juiste plaats.
• Voor optimaal comfort raden we u aan om 
 voor dit model MASCOT® Waterloo knie-
 stukken te kiezen.
• Oeko-Tex® Standard 100

82C 42 t/m 68 

76C 42 t/m 58 

90C 46 t/m 62

BROEK MET KNIEZAKKEN
17079-311

• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en 
 biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert 
 een laag gewicht met een zeer hoge slijtvast-
 heid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband 
 zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van 
 het lichaam volgt en steun biedt.
• De elastische kniezakken zijn gemaakt van 
 een combinatie van CORDURA®, Kevlar® en 
 de uitzonderlijk slijtvaste Dyneema®-vezel.
• Effectieve ventilatie in het kniegebied via een  
 rits aan de zijkant van de pijp.
• Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes.   
 Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met 
 de beste pasvorm en zitten alle details op de 
 juiste plaats.
• Voor optimaal comfort raden we u aan om 
 voor dit model MASCOT® Waterloo 
 kniestukken te kiezen.
• Oeko-Tex® Standard 100

82C 42 t/m 68 

76C 42 t/m 58 

90C 46 t/m 62

BROEK MET SPIJKERZAKKEN
14131-203

• TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en   
 absorberend.
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de   
 pijpen en in het kruis voor een extra lange   
 levensduur.
• Zeer goede pasvorm met voorgevormde   
 broekspijpen en extra stof aan de binnenkant  
 en bij het kruis (met extra versteviging).
• Gereedschapzakken van CORDURA® met   
 extra vakken voor gereedschap.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®,  
 met opening en klittenband sluiting aan de   
 bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Oeko-Tex® Standard 100
• ProWash® - EN ISO 15797

82C 42 t/m 68 

76C 46 t/m56 

90C 46 t/m 62

BROEK 
17279-311

• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en 
 biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert 
 een laag gewicht met een zeer hoge slijtvast-
 heid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband 
 zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van  
 het lichaam volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen  
 de bewegingen van het lichaam.
• Afneembare ID-kaarthouder die gemakkelijk  
 kan worden bevestigd aan een dijbeenzak of  
 D-ring - kan ook worden gebruikt met alle 
 producten met een D-ring.
• Oeko-Tex® Standard 100

82C 42 t/m 68 

76C 42 t/m 58 

90C 46 t/m 62

BROEK MET KNIEZAKKEN
12679-442

• Zeer goede pasvorm met voorgevormde 
 broekspijpen en extra stof aan de binnenkant 
 en bij het kruis (met extra versteviging).
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de 
 pijpen en in het kruis voor een extra lange 
 levensduur.
• Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, 
 met opening en klittenband sluiting aan de 
 bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de 
 reflectieaccenten.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met 
 MASCOT-kniebeschermertype SHORT of 
 LONG, de kniezakken kunnen namelijk in 
 hoogte worden versteld.
• Oeko-Tex® Standard 100
• ProWash® - EN ISO 15797

82C 42 t/m 68 

76C 46 t/m 56 

90C 46 t/m 62

• Vele inzetstukken van elastisch materiaal die 
 een unieke bewegingsvrijheid bieden.
• De lage taille met voorgevormde tailleband 
 zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van 
 het lichaam volgt en steun biedt.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen 
 de bewegingen van het lichaam.
• De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn 
 verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd 
 optimaal zitten.
• Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. 
• Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met 
 de beste pasvorm en zitten alle details op de 
 juiste plaats.
• Voor optimaal comfort raden we u aan om 
 voor dit model MASCOT® Waterloo kniestuk-
 ken te kiezen.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Oeko-Tex® Standard 100
• ProWash® - EN ISO 15797

BROEK MET KNIEZAKKEN
18579-442

82C 42 t/m 68 

76C 46 t/m 56 

90C 46 t/m 62

BROEK MET KNIEZAKKEN
12779-442

• Zeer goede pasvorm met voorgevormde 
 broekspijpen en extra stof aan de binnenkant  
 en bij het kruis (met extra versteviging).
• Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de   
 pijpen en in het kruis voor een extra lange   
 levensduur.
• Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.
• Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®,  
 met opening en klittenband sluiting aan de   
 bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de   
 reflectieaccenten.
• Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met 
 MASCOT-kniebeschermertype SHORT of 
 LONG, de kniezakken kunnen namelijk in 
 hoogte worden versteld.
• Oeko-Tex® Standard 100
• ProWash® - EN ISO 15797

82C 42 t/m 68 

76C 46 t/m 56 

90C 46 t/m 62



 BROEKEN

CHINO PREMIUM
504002

Deze Tricorp Premium heren chino van elastaan 
kwaliteit heeft door de gebruikte materialen een 
optimaal draagcomfort. De chino is een kleding-
stuk dat in de kast van een man thuis hoort. De 
uitstraling van een chino is smart casual, en net 
een stapje formeler dan een jeans.
• Regular pasvorm
• Heren
• Stretch

L30 29 t/m 40 

L32 29 t/m 40 

L34 29 t/m 40 

JEANS PREMIUM STRETCH
504001

Deze jeans uit de Tricorp Premium lijn is een 
5-pocket stretch jeans met elastaan voor extra 
draagcomfort. De jeans is verkrijgbaar in 3 leng-
tematen.
• Aansluitende pasvorm
• Heren
• Spijkerbroek
• Stretch 

L32 29 t/m 40 

L34 29 t/m 40 

L36 31 t/m 36 

WERKBROEK TWILL CORDURA 
STRETCH 502020

De worker onder de werkbroeken: De werkbroek 
Twill Cordura Stretch is een luxe worker welke je 
zelfs na een lange werkdag niet uit wilt trekken. 
Met soepel mechanische stretch delen bij de 
kuiten en in het kruis is de bewegingsvrijheid in 
deze broek optimaal. De taille is naar wens aan te 
passen middels een elastische band in de taille. 
Geschikt voor elke professional: lang, kort, dik en 
dun: de worker is verkrijgbaar in 3 lengtematen. 
Tevens is de zoom 6 cm verlengbaar. De worker 
biedt met diverse zakken genoeg opbergruimte 
voor het gereedschap dat je bij je draagt tijdens 
het uitvoeren van het werk. Je sluit de broek met 
een verdekte knoop, waardoor je tijdens het wer-
ken niet gehinderd wordt door een uitstekende 
knoop. De reflectie print zorgt voor extra zicht-
baarheid. Match de broek met de bijpassende 
verstelbare swingpockets, te bevestigen aan de 
riemlussen aan voor- en zijkant. Kniekussens kun-
nen op meerdere hoogtes worden aangebracht in 
de Cordura kniestukken.
• Regular pasvorm
• Unisex
• Droger bestendig
• Oeko-Tex®

verkrijgbaar

in maat

21 t/m 66 

WERKBROEK TWILL CORDURA
502021

De werkbroek Twill Cordura is een slijtvaste werk-
broek, waar je van op aan kunt. De taille is naar 
wens aan te passen middels een elastische band 
in de taille. Bij Tricorp kleden wij elke professional: 
lang, kort, dik en dun: de worker is daarom ver-
krijgbaar in 3 lengtematen. Tevens is de zoom 6 
cm verlengbaar. De worker biedt met diverse zak-
ken genoeg opbergruimte voor het gereedschap 
dat je bij je draagt tijdens het uitvoeren van het 
werk. Je sluit de broek met een verdekte knoop, 
waardoor je tijdens het werken niet gehinderd 
wordt door een uitstekende knoop. De reflectie 
print zorgt voor extra zichtbaarheid. Match de 
broek met de bijpassende verstelbare swingpoc-
kets, te bevestigen aan de riemlussen aan voor- en 
zijkant. Kniekussens kunnen op meerdere hoogtes 
worden aangebracht in de Cordura kniestukken.
• Regular pasvorm
• Unisex
• Droger bestendig
• Oeko-Tex®

verkrijgbaar

in maat

21 t/m 66 

WERKBROEK TWILL
502023

Werk je in de logistieke sector en ben je op zoek 
naar een lichtgewicht werkbroek dan is de werk-
broek Twill een goede keuze. Deze worker heeft 
een verhoogd achterpand en een verstelbare 
tailleband. De broek wordt gesloten door middel 
van een verdekte knoop, waardoor je tijdens het 
werken niet gehinderd wordt door een uitsteken-
de knoop. De worker biedt met diverse zakken 
genoeg opbergruimte voor het gereedschap dat 
je bij je draagt tijdens het uitvoeren van het werk. 
Een leuk detail is de reflectieprint op de pijpen. 
De dubbele zoom kan gebruikt worden voor 6 
cm extra lengte. Dit product is verkrijgbaar in 3 
verschillende lengtematen.
• Regular pasvorm
• Unisex
• Droger bestendig
• Oeko-Tex®

verkrijgbaar

in maat

21 t/m 66 



SHIRTS & POLO’S

T-SHIRT BICOLOR
102004

Klassiek tweekleurig Tricorp T-shirt uit de Work-
wear-lijn gemaakt van 100% katoen. De kraag is 
afgewerkt met een kwalitatieve 4-laags ribboord, 
dat zorgt voor een mooie aansluiting rondom 
de hals. Het shirt wordt geleverd in een bicolor 
uitvoering met keuze uit 5 kleurcombinaties.
• Regular pasvorm
• Unisex 
• Korte mouw
• Ronde hals
• 4-Laags ribboord

XS 
t/m 
8XL

T-SHIRT BICOLOR BORSTZAK
102002/TT2000

Dit klassieke Bicolor T-shirt met borstzak uit de Tri-
corp Workwear-lijn is gemaakt van 100% katoen. 
De kraag is afgewerkt met een kwalitatieve 4-laags 
ribboord, die zorgt voor een mooie aansluiting 
rondom de hals. Het shirt heeft een fijne pasvorm 
en is verkrijgbaar in een brede maatrange: XS t/m 
8XL! De borstzak op de linkerborst is handig om 
snel iets in op te bergen. Dit Bicolor T-shirt is in 12 
kleurcombinaties te verkrijgen en dus uitermate 
geschikt om aan te laten sluiten bij de huisstijl van 
uw organisatie.
• Regular pasvorm
• Unisex
• Korte mouw
• Ronde hals
• 4-Laags ribboord

XS
t/m 
8XL

POLOSHIRT BICOLOR BORSTZAK
202002/TP2000

Het Poloshirt Bicolor Borstzak van Tricorp is een 
van de meest gedragen kledingstukken op de 
werkvloer. Door de twaalf kleurcombinaties zijn de 
poloshirts eenvoudig te matchen met de huisstijl 
van jouw bedrijf. Dit eigentijdse model beschikt 
over enkele mooie details, zoals een borstzakje, 
een 3-knoopssluiting en zijsplitjes. Het Tricorp 
poloshirt heeft een nette kraag, korte mouwen en 
is gemaakt van 50% gekamd katoen en 50% po-
lyester. De kleur en vorm van het Poloshirt Bicolor 
blijft lang behouden door het kleur- en vormvaste 
materiaal.
• Regular pasvorm
• Unisex
• Korte mouw
• Borstzak
• Polokraag

XS
t/m 
8XL

T-SHIRT
18382-959

• Moderne, comfortabele pasvorm met een 
 optimale bewegingsvrijheid.
• Gekamd katoen, comfortabel en warm.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht 
 materiaal om irritaties te voorkomen.
• Plaats voor logo.
• Het product kan industrieel gewassen
 worden.
• Oeko-Tex® Standard 100
• ProWash® - EN ISO 15797

XS one 
t/m 

4XL one

POLOSHIRT
18383-961

• Moderne, comfortabele pasvorm met een 
 optimale bewegingsvrijheid.
• Tricot kraag.
• Knoopsluiting.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht 
 materiaal om irritaties te voorkomen.
• Plaats voor logo.
• Het product kan industrieel gewassen
 worden.
• Oeko-Tex® Standard 100
• ProWash® - EN ISO 15797

XS one 
t/m 

4XL one

POLOSHIRT BICOLOR
202004

Het bicolor poloshirt is vanaf nu ook beschikbaar 
zonder borstzak. Dit tweekleurige poloshirt 
heeft door het gebruik van katoen en polyester 
een optimaal draagcomfort. Door het kleur-, en 
vormvaste materiaal blijft dit kledingstuk wasbeurt 
na wasbeurt mooi. Dit poloshirt is verkrijgbaar 
in de kleurcombinaties Black-Grey, Black-Lime, 
Black-Orange, Black-Red, Navy-Royalblue.
• Regular pasvorm
• Unisex 
• Korte mouw
• Polokraag,

XS
t/m 
8XL

Dit T-shirt uit de Tricorp Premium lijn wordt ver-
vaardigd uit gekamd katoen en elastaan, daardoor 
blijft de eigentijdse pasvorm altijd mooi en extra 
comfortabel. De V-hals en het subtiele logo op 
de schouder geven dit kledingstuk modieuze 
uitstraling. Premium T-shirts hebben allen een 
peach finish, wat er voor zorgt dat het product 
rijker aan voelt.
• Aansluitende pasvorm
• Heren
• Korte mouw
• V-Hals
• Ribboord
• Stretch

T-SHIRT PREMIUM V HALS 
HEREN 104003

XS
t/m 
5XL

Premium poloshirts met een moderne uitstraling 
en een stiknaad over de borst. Het Tricorp logo 
is door middel van een batch aangebracht op de 
schouder. De bovenzijde van het shirt is gepea-
ched, dit betekent dat de stof veel gladder is en 
comfortabeler aanvoelt. Voor extra draagcomfort 
en een subliem behoud van de pasvorm is 5% 
elastaan toegevoegd aan het katoen.
• Aansluitende pasvorm
• Unisex
• Korte mouw
• Stretch
• Polokraag

POLOSHIRT PREMIUM NADEN
204002

XS
t/m 
8XL

T-SHIRT BICOLOR NADEN
102006

Het nieuwe bicolor design heeft een schuine naad 
op de borst. Het T-Shirt is op 60 graden wasbaar 
en daarna snel te drogen in de droger. Met de 
maar liefst 12 kleurcombinaties, heeft u een ruime 
keuze aan producten welke u kunt laten aansluiten 
bij de huisstijl van uw bedrijf.
• Regular pasvorm
• Unisex 
• Korte mouw
• Ronde hals
• Ribboord
• Oeko-Tex®

XS
t/m 
8XL

POLOSHIRT BICOLOR NADEN
202006

Het nieuwe bicolor design heeft een schuine 
naad op de borst. Het poloshirt is op 60 graden 
wasbaar en daarna snel te drogen in de droger. 
Met de maar liefst 12 kleurcombinaties, heeft u 
een ruime keuze aan producten welke u kunt laten 
aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf.
• Regular pasvorm
• Unisex 
• Korte mouw
• Ronde hals
• Ribboord 
• Polokraag
• Oeko-Tex®

XS
t/m 
8XL



TRUIEN & VESTEN

FLEECETRUI MET KORTE RITS
18003-316

• Dankzij het gladde oppervlak van het fleece-
 materiaal blijft vuil en stof niet vastzitten.
• Moderne, comfortabele pasvorm met een 
 optimale bewegingsvrijheid.
• Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.
• Elastiekband aan de pols en onderkant.
• Borstzak met rits.
• Oeko-Tex® Standard 100

XS 
t/m 
5XL

SWEATSHIRT MET RITS
17484-319

• Moderne, comfortabele pasvorm met een 
 optimale bewegingsvrijheid.
• Extra hoge kraag, verstelbaar met koord-
 stopper die in de kraag verborgen zit zodat 
 hij niet irriteert.
• Sluiting met rits en inwendige windvanger, 
 zodat er geen wind binnenkomt.
• Ventilatie onder de armen.
• Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de 
 onderkant.
• Oeko-Tex® Standard 100

XS 
t/m 
4XL

Deze Tricorp Premium sweater met capuchon 
heeft 2 steekzakken welke met een rits afsluitbaar 
zijn. Tevens heeft dit item een armzak eveneens 
met rits afsluitbaar. De binnen zijde van deze 
sweater is afgewerkt met een peachfinish voor 
extra draagcomfort.
• Aansluitende pasvorm
• Heren
• Lange mouw
• Capuchon
• Mouwboord

SWEATER PREMIUM CAPUCHON 
304001

XS 
t/m 
5XL

SWEATER PREMIUM
304005

Deze Premium sweater met ronde hals heeft een 
schuin stiksel over de borst. Het Tricorp Premium 
logo is zichbaar op de linkermouw. De trui is ge-
maakt van 80% gekamd katoen en 20% polyester. 
Het is een 3 piece fleece. Deze trendy sweater is 
verkrijgbaar in vier kleuren.
• Aansluitende pasvorm
• Heren
• Lange mouw
• Mouwboord

XS 
t/m 
5XL

POLOSWEATER BICOLOR 
BORSTZAK 302001/TS2000

In de wereld van de bedrijfskleding is de Polos-
weater Bicolor Borstzak een zeer populair artikel. 
Deze Tricorp trui met borstzak staat ook wel be-
kend als de Tricorp TS2000. Het is een duurzame 
polosweater, vervaardigd uit een combinatie van 
katoen en polyester. De Polosweater Bicolor Borst-
zak bestaat uit twee kleuren en is verkrijgbaar in 
twaalf verschillende kleurcombinaties. De polotrui 
is bovendien bijzonder vorm- en kleurvast. Dankzij 
het elastische boord aan de onderzijde beschermt 
deze polosweater beter tegen wind dan soortge-
lijke truien. Daarnaast is de binnenzijde opgeruwd 
voor extra comfort tijdens het dragen.
• Regular pasvorm
• Unisex
• Lange mouw
• Mouwboord
• Borstzak

XS 
t/m 
8XL

SWEATSHIRT
18384-962

• Moderne, comfortabele pasvorm met een 
 optimale bewegingsvrijheid.
• De geborstelde binnenkant is zacht en 
 comfortabel.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht   
 materiaal om irritaties te voorkomen.
• Tricot bij de hals en mouwen.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Oeko-Tex® Standard 100
• ProWash® - EN ISO 15797

XS one 
t/m 

4XL one

SWEATSHIRT MET RITS
18484-962

• Moderne, comfortabele pasvorm met een   
 optimale bewegingsvrijheid.
• De geborstelde binnenkant is zacht en 
 comfortabel.
• Deelbare rits.
• Tricot bij de hals en mouwen.
• De naad in de nek is afgezet met een zacht   
 materiaal om irritaties te voorkomen.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Oeko-Tex® Standard 100
• ProWash® - EN ISO 15797

XS one 
t/m 

4XL one

WINTERVEST
18065-318

• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor 
 een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt 
 opgevouwen bijna geen plaats in.
• Waterafstotend materiaal.
• Stretchstof in de zijden geeft extra bewegings- 
 vrijheid.
• Elastiek aan de armgaten zorgt voor een 
 goede afsluiting en houdt de warmte binnen.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de 
 reflectieaccenten.
• Oeko-Tex® Standard 100

XS 
t/m 
4XL

POLOSWEATER BICOLOR NADEN
302004

Het nieuwe bicolor design heeft een schuine naad 
op de borst. De polosweater is op 60 graden 
wasbaar en daarna snel te drogen in de droger. 
Met de maar liefst 12 kleurcombinaties, heeft u 
een ruime keuze aan producten welke u kunt laten 
aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf.
• Regular pasvorm
• Unisex
• Lange mouw
• Ribboord
• Polokraag
• Oeko-Tex®

XS 
t/m 
8XL

SWEATER BICOLOR NADEN
302013

De Bicolor Naden Lijn is uitgebreid met een 
Sweater Ronde Hals. Uitgevoerd in 70% katoen en 
30% Polyester American fleece en is dus ideaal te 
dragen tijdens koudere dagen. Het nieuwe bicolor 
design heeft een schuine naad op de borst. De 
achterzijde heeft een rechte naad waar makkelijk 
een logo geplaatst kan worden. De sweater is op 
60 graden wasbaar kan in de droger op een lage 
temperatuur. Met 6 kleurcombinaties, heeft u een 
ruime keuze aan producten welke u kunt laten 
aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf.
• Regular pasvorm
• Unisex 

XS 
t/m 
8XL

POLOSWEATER BICOLOR
302003

Dit populaire item uit het Tricorp Workwear label 
is bijzonder duurzaam en vorm- en kleurvast. Hier-
door heeft dit kledingstuk een lange levensduur. 
De polosweater is vervaardigd uit 60% katoen en 
40% polyester, American Fleece.
• Regular pasvorm
• Unisex 
• Lange mouw
• Polokraag,

XS 
t/m 
8XL



  DAMES BROEKEN

BROEK MET DIJBEENZAKKEN
18178-511

• De diamant pasvorm is speciaal ontworpen 
 voor vrouwen met een verschil van meer dan 
 20 centimeter tussen de heupomtrek en 
 tailleband.
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en 
 biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert 
 een laag gewicht met een zeer hoge slijtvast-
 heid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband 
 zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van 
 het lichaam volgt en steun biedt.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen 
 de bewegingen van het lichaam.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de 
 reflectieaccenten.
• Oeko-Tex® Standard 100
• ProWash® - EN ISO 15797

82C 34 t/m 56 

76C 34 t/m 56

BROEK MET DIJBEENZAKKEN
18188-511

• De parel pasvorm is speciaal ontworpen voor 
 vrouwen met een verschil van minder dan 20 
 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.
• De stretchstof is elastisch in alle richtingen en 
 biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
• De multifunctionele stretchstof combineert 
 een laag gewicht met een zeer hoge slijtvast-
 heid en is ook nog eens waterafstotend.
• De lage taille met voorgevormde tailleband   
 zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van  
 het lichaam volgt en steun biedt.
• Het product kan industrieel gewassen worden.
• Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen  
 de bewegingen van het lichaam.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de   
 reflectieaccenten.
• Oeko-Tex® Standard 100
• ProWash® - EN ISO 15797

82C 34 t/m 56 

76C 34 t/m 56

JEANS PREMIUM STRETCH 
DAMES 504004

Premium jeans is vervaardigd uit hoogwaardig ge-
kamd katoen met 2% elastaan dat zorgt voor extra 
draagcomfort. Deze jeansbroek is een jog denim.
• Aansluitende pasvorm
• Dames
• Spijkerbroek
• Stretch 

L32 24 t/m 33 

L34 24 t/m 33 

WERKBROEK TWILL DAMES
502024

Ook aan de dames wordt gedacht! Werk je als 
vrouw in de logistieke sector en ben je op zoek 
naar een lichtgewicht dames werkbroek met een 
vrouwelijke pasvorm, dan is de werkbroek Twill 
een goede keuze. Deze worker heeft een ver-
hoogd achterpand en een verstelbare tailleband. 
De broek wordt gesloten door middel van een ver-
dekte knoop, waardoor je tijdens het werken niet 
gehinderd wordt door een uitstekende knoop. De 
worker biedt met diverse zakken genoeg opberg-
ruimte voor het gereedschap dat je bij je draagt 
tijdens het uitvoeren van je werk. Een leuk detail is 
de reflectieprint op de pijpen.
• Regular pasvorm
• Unisex
• Droger bestendig
• Oeko-Tex®

verkrijgbaar

in maat

32 t/m 48 



DAMES SHIRTS, 
POLO’S & TRUIEN

DAMES JASSEN

SOFTSHELL LUXE 
DAMES 402009

De Softshell Luxe is een comfortabele jas met 
stretch, voor extra draagcomfort en bewegings-
vrijheid die ook waterafstotend en winddicht is. 
Het gebruik van een PU-tussenlaag zorgt ervoor 
dat het ademend vermogen optimaal blijft, 
waardoor je minder snel zal zweten. Dankzij de 
reflectiepiping op de borst ben je extra zichtbaar. 
De werkjas is verder voorzien van een gelamineer-
de rits voor een luxe uitstraling. De onderzijde van 
de jas is middels een elastisch koord met stoppers 
te verstellen. Ook de manchetten zijn te verstellen, 
door middel van klittenband. Aan de voorzijde is 
de jas voorzien van 4 zakken en de jas heeft een 
binnenzak. 
• Regular pasvorm
• Dames
• Ademend, winddicht en waterafstotend
• Reflectiestriping
• Stretch
• Borstzak
• Vocht regulerend

XS 
t/m 
5XL

SOFTSHELL BICOLOR 
DAMES 402008

Het Stretch Softshell jack is uitermate comforta-
bel en is voorzien van alle gemakken. Door het 
gebruik van kwaliteitsmateriaal is het jack volledig 
winddicht en waterafstotend. Desondanks blijft 
het ademend vermogen optimaal, waardoor het 
ook tijdens het zware werk een perfecte keuze is. 
Verder beschikt de werkjas over 3 voorzakken, 
een spiraalrits met contrast, een binnenzak met 
snoerdoorvoer, verstelbare manchetten en een 
ophanglusje. Om doorbloeden te voorkomen 
raden wij aan om alleen druktechnieken te gebrui-
ken die geschikt zijn voor softshell stoffen.
• Regular pasvorm
• Dames
• Ademend, winddicht en waterafstotend
• Borstzak
• Vocht regulerend 

XS 
t/m 
5XL

T-SHIRT BICOLOR 
DAMES 102003

Klassiek tweekleurig Tricorp Dames T-shirt uit de 
Workwear-lijn gemaakt van 100% gekamd katoen. 
De kraag is afgewerkt met een kwalitatieve 4-laags 
ribboord, deze zorgt voor een mooie aansluiting. 
Het shirt wordt geleverd in een bicolor uitvoering 
met keuze uit 5 combinaties.
• Regular pasvorm
• Dames 
• Korte mouw
• Ronde hals
• 4-Laags ribboord

XS 
t/m 
5XL

POLOSHIRT BICOLOR
DAMES 202003

Het bicolor poloshirt is vanaf nu ook voor dames 
beschikbaar, en zonder borstzak. Dit tweekleurige 
poloshirt voor dames heeft door het gebruik van 
katoen en polyester een optimaal draagcomfort. 
Door het kleur- en vormvaste materiaal blijft dit 
kledingstuk wasbeurt na wasbeurt mooi. Dit 
poloshirt is verkrijgbaar in de kleurcombinaties 
Black-Grey, Black-Lime, Black-Orange, Black-Red, 
Navy-Royalblue.
• Regular pasvorm
• Dames
• Korte mouw
• Polokraag

XS 
t/m 
5XL

POLOSWEATER BICOLOR 
DAMES 302002

De polosweater bicolor voor dames van het 
Tricorp Workwear label is een populair artikel. 
Deze duurzame tweekleurige polosweater is 
vorm- en kleurvast door de combinatie van katoen 
en polyester. Dankzij een elastische boord aan de 
onderzijde beschermt hij beter tegen wind dan an-
dere soortgelijke truien, verder is de binnenzijde 
opgeruwd voor extra comfort tijdens het dragen.
• Regular pasvorm
• Dames
• Lange mouw
• Polokraag

XS 
t/m 
5XL



HIGH VISIBILITY 

SOFTSHELL HIGH VIS BICOLOR
403021

Kenmerkend voor deze jas is het bomber rib-
kraagje. Het product heeft 2 afsluitbare zakken, 
aansluitbare rib manchets en een verlengd 
achterpand. Tip: draag de softshell onder de Parka 
High Vis Bicolor (403020) voor extra bescherming 
tegen regen en wind!
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Waterafstotend
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision
• EN ISO 20471:2013 Klasse 2

XS
t/m 
8XL

MIDI PARKA HIGH VIS BICOLOR
403023

De jas heeft een afneembare capuchon, die ook 
op te bergen is in de kraag voor de veiligheid. De 
diverse zakken zorgen voor voldoende opberg-
ruimte. De rug heeft een verlengd achterpand, 
welke tevens inklapbaar is. Voorzien van tricot 
manchetten met duimgaten. De onderkant van de 
jas is verstelbaar middels een koord. De parka heeft 
een gewatteerde voering en heeft een kort model 
tot op de heupen.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Waterdicht, waterafstotend, ademend en   
 winddicht
• Reflectiestriping
• EN 343:2003 Klasse 3:1
• EN ISO 20471:2013 Klasse 2

XS
t/m 
8XL

FLEECEJACK RWS
403008/TSR3001

Deze ademende, winddichte en waterafstotende 
jas blijft lang mooi door de anti-pilling kwaliteit 
van het 3-laags micro-fleece dat wordt gebruikt. 
Hoge zichtbaarheid conform EN ISO 20471:2013, 
Klasse 3, met gestikte striping. Een ritssluiting 
tot aan de onderzijde, een afsluitbare bostzak en 
2 steekzakken met rits. Sluit mooi aan door het 
gebruik van elastische stelkoorden.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Waterafstotend
• Ademend
• Winddicht
• Reflectiestriping
• EN ISO 20471:2013 Klasse 3
• Rijkswaterstaat

XS
t/m 
8XL

PARKA RWS
403005/TPG3001

De parka is voorzien van getapete naden, een 
PU-coating en waterafstotende ritsen. Verder 
heeft de parka een capuchon die zowel afritsbaar 
is als op te bergen in de kraag. Er is voldoende 
opbergruimte door een verticale zak met wateraf-
stotende rits, een binnenzak en een zak geschikt 
voor een telefoon. Voorzien van een verlengd 
rugpand, een 2-weg deelbare rits en een dubbele 
stormflap met waterkering. De parka heeft een 
uitneembare thermovoering en is daardoor in alle 
seizoenen te dragen.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility 
• Waterafstotend, ademend en winddicht
• Reflectiestriping
• EN 343:2003 Klasse 3:1
• EN ISO 20471:2013 Klasse 3
• Rijkswaterstaat

XS
t/m 
8XL

PILOTJACK RWS
403006/TPR3001

De thermovoering van deze jas is uitneembaar. 
Voorzien van getapete naden, een PU-coating, 
waterafstotende ritsen en dubbel gestikte striping. 
De capuchon is afritsbaar, maar ook op te bergen in 
de kraag. Ook de mouwen zijn afritsbaar. Tevens is 
het jack voorzien van een 2-weg deelbare frontrits 
en een dubbele stormflap met waterkering. Aan de 
binnenzijde beschikt het jack over een binnenzak 
met snoerdoorvoer en een ID-badge .Een stoere 
look dankzij de sportieve pasvorm.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Waterdicht, waterafstotend, ademend en   
 winddicht
• Reflectiestriping
• EN 343:2007 Klasse 3:3
• EN ISO 20471:2013 Klasse 2 (excl. mouwen)
• EN ISO 20471:2013 Klasse 3 (incl. mouwen)
• Rijkswaterstaat

XS
t/m 
8XL

Deze tweekleurige parka is gemaakt van een 
sterke kwaliteit fluordoek en contrastdoek met 
een PU-coating. Voorzien van getapete naden 
en gelamineerde waterafstotende ritsen. Hoge 
zichtbaarheid conform EN ISO 20471:2013, Klasse 
2. Heeft een afritsbare capuchon, steekzakken met 
een rits afsluitbaar en een binnenzak met rits. Te-
vens voorzien van baardkapje, verlengd rugpand, 
printerrits, dubbele stormflap met waterkering 
en een verdekte drukknoopsluiting. Voorzien van 
een comfortabel uitneembaar thermo binnenjack 
dat separaat draagbaar is maar niet als werkjas te 
gebruiken.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Waterdicht, waterafstotend, ademend en   
 winddicht
• Reflectiestriping, 
• EN 343:2007 Klasse 3:3
• EN ISO 20471:2013 Klasse 2

PARKA ISO20471 BICOLOR
403004/TPE3001

XS
t/m 
8XL

PARKA HIGH VIS BICOLOR
403020

De parka is gemaakt van 100% polyester, heeft een 
PU-coating en een afritsbare capuchon, die ook 
op te bergen is in de kraag voor de veiligheid. De 
jas heeft een stormflap over de ritssluiting, diverse 
(verdekte) zakken, het achterpand is verlengd en 
is verstelbaar aan de onderzijde middels het koord 
aan de binnenzijde. De jas heeft verstelbare man-
chetten met klittenband en tricot duim manchetten. 
Deze parka heeft geen gewatteerde voering. Tip: 
draag de parka over de Softshell High Vis Bicolor 
(403021) voor extra warmte. Te dragen als regen-
jas, zomerparka en als winterjas! 
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Waterdicht, waterafstotend, ademend en   
 winddicht
• Reflectiestriping
• EN 343:2003 Klasse 3:1
• EN ISO 20471:2013 Klasse 2

XS
t/m 
8XL



* Tip: voor extra opbergmogelijkheden tijdens het werk bevestig je de bijpassende Swing Pockets (653004) aan de riemlussen.

HIGH VISIBILITY 

verkrijgbaar

in maat

42 t/m 66

WERKBROEK HIGH VIS 
BICOLOR* 503011

Deze werkbroek is EN ISO 20471:2013 klasse 
1 gecertificeerd. De 4-Way Stretch in het kruis 
zorgt daarom voor optimale bewegingsvrijheid 
tijdens het werk. Hiernaast heeft de werkbroek 
een verdekte knoop, een D-ring, hamerlus en 
duimstokzak. Ter bescherming van de knieën is de 
Werkbroek High Vis Bicolor voorzien van stevige 
Cordura kniestukken.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision

verkrijgbaar

in maat

21 t/m 66

WERKBROEK HIGH VIS*
503012 
De Werkbroek High Vis is niet gecertificeerd, maar 
zorgt met fluoraccenten wel voor extra zichtbaar-
heid! Daarnaast is het natuurlijk erg belangrijk om 
goed te kunnen bewegen. De 4-Way Stretch in 
het kruis zorgt voor deze optimale bewegingsvrij-
heid. Hiernaast heeft de werkbroek een verdekte 
knoop, een D-ring, hamerlus en duimstokzak. Ter 
bescherming van de knieën is de Werkbroek High 
Vis voorzien van extra stevige Cordura kniestukken. 
• Regular pasvorm
• Unisex
• Stretch
• High Visibility
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision
• Droger bestendig

verkrijgbaar

in maat

21 t/m 66

BODYBROEK HIGH VIS*
753008

De 4 Way Stretch in het kruis zorgt voor opti-
male bewegingsvrijheid tijdens het werk. De 
bodybroek heeft vele functionele details om het 
werkgemak te verhogen zoals een stretch deel op 
het onder rugpand. Om de knieën te beschermen 
is de bodybroek voorzien van extra stevige Cordura 
kniestukken. De bodybroek is verstelbaar door 
een dubbele uitneembare zoom wat kan zorgen 
voor ongeveer 6 cm extra in lengte. 
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision
• Droger bestendig

verkrijgbaar

in maat

42 t/m 66

AMERIKAANSE OVERALL 
HIGH VIS* 753006

De 4-Way Stretch in het kruis zorgt voor optimale 
bewegingsvrijheid. Hiernaast heeft de overall vele 
functionaliteiten om het werkgemak te verhogen 
zoals een stretch deel op het onder rugpand en 
elastieken aan de schouderbanden. Om de knieën 
te beschermen is de overall voorzien van extra ste-
vige Cordura kniestukken. De overall is verstelbaar 
door een dubbele uitneembare zoom, wat kan 
zorgen voor ongeveer 6 cm extra lengte. Op de 
voorkant van de overall zit een grote zak.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision
• Droger bestendig

AMERIKAANSE OVERALL 
HIGH VIS BICOLOR* 753005

De overall is EN ISO 20471:2013 klasse 1 gecerti-
ficeerd. De 4-Way Stretch in het kruis zorgt voor 
optimale bewegingsvrijheid tijdens het werk. 
Daarnaast heeft de overall vele functionaliteiten 
om het werkgemak te verhogen zoals een stretch 
deel op het onder rugpand en elastieken aan de 
schouderbanden. Om de knieën te beschermen 
is de overall voorzien van extra stevige Cordura 
kniestukken. De overall is verstelbaar door een 
dubbele uitneembare zoom, wat kan zorgen voor 
ongeveer 6 cm extra lengte. Op de voorkant zit 
een grote zak waarin je spullen kunt opbergen. 
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision

verkrijgbaar

in maat

42 t/m 66

SWING POCKETS HIGH VIS 
BICOLOR 653004

Accessoires maken niet alleen je werkoutfit com-
pleet, maar zijn ook nog eens super functioneel. 
Onze Swing Pockets zorgen voor net wat meer op-
bergruimte voor al het gereedschap dat je met je 
meedraagt tijdens het werk. Deze Swing Pockets 
zijn volledig gemaakt van Cordura, een slijtvaste 
stof. Match je werkbroek met deze bijpassende 
verstelbare Swing Pockets. Je bevestigt ze eenvou-
dig door middel van de clips. Dit product is per 2 
stuks verpakt. Verkrijgbaar in drie bicolor kleuren, 
waaronder de nieuwe kleur fluor-red ink!
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• 20/20 Vision

WERKBROEK RWS KORT
503006

Het Tricorp Safety label is vanaf nu uitgebreid met 
de werkbroek RWS kort die uitgevoerd is conform 
de Richtlijnen van Rijkswaterstaat en volledig ge-
normeerd is conform EN ISO 20471:2013. Er valt 
weinig te voorspellen aan de zomers in Nederland. 
Vooral voor mensen die veel buiten werken is het 
prettig dat ze niet de hele zomer in een te warme 
broek rondlopen. Deze korte werkbroek biedt 
daarom uitkomst.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• EN ISO 20471:2013 Klasse 1
• Rijkswaterstaat

verkrijgbaar

in maat

42 t/m 66

BODYBROEK HIGH VIS 
BICOLOR* 753007

Deze bodybroek is EN ISO 20471:2013 klasse 2 
gecertificeerd. De 4-Way Stretch in het kruis zorgt 
voor deze optimale bewegingsvrijheid tijdens het 
werk. De bodybroek heeft vele functionele details 
om het werkgemak te verhogen zoals een stretch 
deel op het onder rugpand. Om de knieën te 
beschermen is de bodybroek voorzien van extra 
stevige Cordura kniestukken. Ook belangrijk om 
te weten is dat de bodybroek verstelbaar is door 
een dubbele uitneembare zoom wat kan zorgen 
voor ongeveer 6 cm extra in lengte. 
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision

verkrijgbaar

in maat

42 t/m 66

OVERALL HIGH VIS BICOLOR*
753009

De overalle is EN ISO 20471:2013 klasse 3 
gecertificeerd. De 4-Way Stretch in het kruis en 
een stretch deel op het onder rugpand zorgt voor 
optimale bewegingsvrijheid tijdens het werk. 
Hiernaast heeft de overall een verstelbare man-
chet, een D-ring, hamerlus en duimstokzak. Ter 
bescherming van de knieën is de overall voorzien 
van extra stevige Cordura kniestukken. De 2-way 
zipper op het voorpand wordt afgedekt door een 
stormflap.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision

verkrijgbaar

in maat

42 t/m 66

OVERALL HIGH VIS*
753010

De 4 Way Stretch in het kruis en een stretch deel 
op het onder rugpand zorgt voor deze optimale 
bewegingsvrijheid. Hiernaast heeft de overall 
een verstelbare manchet, een D-ring, hamerlus 
en duimstokzak. Ter bescherming van de knieën 
is de overall voorzien van extra stevige Cordura 
kniestukken. De 2-way zipper op het voorpand 
wordt afgedekt door een stormflap.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision

verkrijgbaar

in maat

42 t/m 66



* Tip: voor extra opbergmogelijkheden tijdens het werk bevestig je de bijpassende Swing Pockets (653004) aan de riemlussen.

HIGH VISIBILITY 

T-SHIRT HIGH VIS BICOLOR
103006

Het T-shirt bestaat uit 50% polyester/50% polyester 
CoolDry wat er voor zorgt dat het T-shirt een 
ademende en vochtregulerende werking heeft. Dit 
shirt beschermd je tegen zon met een UPF 40+. 
Bovendien wasbaar op 60 graden. Bij het wassen 
op 60 graden wordt kleding soepeler waardoor 
bacteriën beter loskomen.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision
• Korte mouw
• Ronde hals
• UV Protectie
• EN ISO 20471:2013 Klasse 1

XS
t/m 
8XL

POLOSHIRT HIGH VIS BICOLOR
203007

Het poloshirt bestaat uit 50% polyester/50% po-
lyester CoolDry wat ervoor zorgt dat het poloshirt 
een ademende en vochtregulerende werking 
heeft. Daarnaast is het poloshirt op eigen wensen 
aan te passen door de drie knopen bij de hals én 
ben je beschermd tegen zon met een UPF 40+. 
Match deze polo met de Werkbroek High Vis of de 
Werkbroek High Vis Bicolor.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision
• Korte mouw
• UV Protectie
• EN ISO 20471:2013 Klasse 1

XS
t/m 
8XL

SWEATER HIGH VIS CAPUCHON
303005

De sweater is heerlijk warm om te dragen tijdens 
de koude werkdagen en tegelijkertijd functioneel 
door de twee zakken met ritssluiting. Dankzij de 
extra veilig vaste koord constructie kunnen de 
koorden nooit gevaarlijke situaties veroorzaken. 
De binnenzijde van de sweater is afgewerkt met 
American Fleece wat ervoor zorgt dat hij zeer 
comfortabel aanvoelt. Door het moderne design 
in combinatie met de capuchon kom je represen-
tatief voor de dag!
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• 20/20 Vision
• Capuchon

XS
t/m 
8XL

SWEATER HIGH VIS BICOLOR
303004

Deze trui is EN ISO 20471:2013 klasse 2 gecertifi-
ceerd. Hierdoor valt de drager meer op in gevaar-
lijke situaties, zowel bij het werk overdag, maar 
natuurlijk ook uitermate geschikt voor het werk in 
het donker. De Sweater High Vis Bicolor bestaat 
voor 80% uit polyester en voor 20% uit katoen. 
De afwerking aan de binnenzijde met American 
Fleece zorgt voor een optimaal draagcomfort. 
Ook biedt het bescherming tegen de zon door 
een UPF 40+.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision
• Ronde hals
• UV Protectie

XS
t/m 
8XL

POLOSHIRT HIGH VIS BICOLOR 
LANGE MOUW 203008

Het T-shirt bestaat uit 50% polyester/50% polyes-
ter CoolDry wat ervoor zorgt dat het poloshirt een 
ademende en vochtregulerende werking heeft. 
Hiernaast is het poloshirt op eigen wensen aan te 
passen door de drie knopen bij de hals én ben je 
beschermd tegen zon met een UPF 40+. Je wast 
dit poloshirt op maximaal 60 graden. Match deze 
polo met de Werkbroek High Vis of de Werkbroek 
High Vis Bicolor.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• 20/20 Vision
• Lange mouw
• UV Protectie
• EN ISO 20471:2013 Klasse 2

XS
t/m 
8XL



HIGH VISIBILITY 

TABARD VERKEERSREGELAAR
453011

Dit veiligheidsvest werkt als een overgooier met 
verstelbare klittenbandsluiting aan één zijde. 
Wasbaar op 60 graden. Volledig uitgevoerd con-
form de kledingeisen en voorschriften van de rege-
ling verkeersregelaars. Let op: de maatcombinatie 
XS-S is gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, 
klasse 1. De overige maatcombinaties zijn gecertifi-
ceerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 2.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• EN ISO 20471
• Oeko-Tex®

• EN ISO 20471:2013 Klasse 1
• EN ISO 20471:2013 Klasse 2

XS
t/m 
5XL

VEILIGHEIDSVEST GEEN 
STRIPING 453012

Dit veiligheidsvest zonder striping is gefabriceerd 
van 100% polyester en is zowel in het fluor yellow 
als fluor orange verkrijgbaar. Door een verstelbare 
klittenbandsluiting is het vest naar wens aan te 
passen. Wasbaar op 60 graden.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Oeko-Tex®

XS
t/m 
5XL

VEILIGHEIDSVEST ISO20471
453013

Dit veiligheidsvest is voorzien van een verstelba-
re klittenbandsluiting, een gestikte striping en 
voldoet bij alle maatcombinaties aan de EN ISO 
20471:2013, klasse 2 normering. Hierdoor is de 
drager tijdens alle omstandigheden goed zichtbaar. 
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• Oeko-Tex®

• EN ISO 20471:2013 Klasse 2

XS
t/m 
5XL

VEST REFLECTIE
453014

Dit reflectievest zorgt voor een goede zichtbaar 
onder normale omstandigheden. Bovendien is 
het vest voorzien van een klittenbandsluiting, 
waardoor het voor elke drager juist kan worden 
afgesteld. De verkrijgbare kleuren zijn lime, 
royalblue en red.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• Oeko-Tex®

XS
t/m 
5XL

VEILIGHEIDSVEST RWS
453015

Het Veiligheidsvest RWS is een reflecterend 
vest dat gemaakt is voor situaties waarin hoge 
zichtbaarheid een must is, bijvoorbeeld in de 
buurt van rijdend verkeer. Het fluorescerende vest 
voldoet aan de richtlijnen van Rijkswaterstaat en is 
voorzien van gestikte striping. Met de verstelbare 
klittenbandsluiting voorziet dit reflecterende 
vestje bovendien in alle gebruiksgemakken.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility 
• Reflectiestriping
•  Oeko-Tex®

• EN ISO 20471:2013 Klasse 1
• EN ISO 20471:2013 Klasse 2
• Rijkswaterstaat

XS
t/m 
5XL

VEILIGHEIDSVEST EN1150 KIDS
453020

Daar waar de EN ISO 20471:2013 de normering is 
voor zichtbaarheidskleding bij professioneel ge-
bruik, is de EN1150 de normering voor zichtbaar-
heidskleding bij niet-professioneel gebruik. Een 
dergelijk veiligheidsvest is niet te certificeren voor 
professioneel gebruik. Om ervoor te zorgen dat 
ook kinderen goed zichtbaar aan bijvoorbeeld het 
verkeer of sportactiviteiten kunnen deelnemen, 
voldoet dit veiligheidsvest volledig aan de EN1150 
normering. De maatvoering is afgestemd op kin-
deren van 6 tot 12 jaar en derhalve beschikbaar in 
de maten 128-140-152-164. De klittenbandsluiting 
is verstelbaar en de striping is gestikt aangebracht. 
• Regular pasvorm
• Kids
• High Visibility
• Reflectiestriping
• Oeko-Tex®

• EN 1150:1999

116, 128,  
140, 152

& 164

VEILIGHEIDSVEST RWS BHV
453016

Dit veiligheidsvest is op de borst en rug voorzien 
van de tekstopdruk BHVm(Bedrijfshulpverlening). 
De verstelbare klittenbandsluiting vergroot het 
pasbereik van het vestje. Wasbaar op 60 graden. 
Let op: de maatcombinatie XS-S is gecertificeerd 
conform EN ISO 20471:2013, klasse 1. De overige 
maatcombinaties zijn gecertificeerd conform EN ISO 
20471:2013, klasse 2.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• Oeko-Tex®

• EN ISO 20471:2013 Klasse 1
• EN ISO 20471:2013 Klasse 2
• Rijkswaterstaat

XS
t/m 
5XL

VEILIGHEIDSVEST RWS 
VLAMVERTRAGEND 453017

Dit veiligheidsvest voldoet aan de ISO 14116 index 
1 normering en is daarmee zeer geschikt als een 
vlamvertragend kledingstuk. Bovendien worden 
de regels voor hoge zichtbaarheid conform de EN 
ISO 20471:2013, klasse 2 normering gehanteerd. 
Dit veiligheidsvest zorgt voor een hoge zichtbaar-
heid door de opvallende en reflecterende striping 
en de fluorescerendheid van het doek. Bij dit 
veiligheidsvest is ook de striping vlamvertragend. 
Tevens is dit veiligheidsvest uitgevoerd conform 
de richtlijnen van Rijkswaterstaat.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• Oeko-Tex®

• EN ISO 20471:2013 Klasse 1
• EN ISO 20471:2013 Klasse 2
• Rijkswaterstaat

XS
t/m 
5XL

VEILIGHEIDSVEST RWS 
VLAMVERTRAGEND 
ANTISTATISCH 453018

Ideaal voor mensen die met uiteenlopende vei-
ligheidsrisico’s te maken kunnen krijgen. Het vest 
voldoet zowel aan de EN ISO 20471:2013, klasse 
2 normering, de EN1149 normering voor antista-
tische kleding en de ISO 14116 index 1 normering 
voor vlamvertragende kleding. Voorzien van een 
gestikte striping. Let op: de maatcombinatie XS-S 
is gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, 
klasse 1. De overige maatcombinaties zijn gecertifi-
ceerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 2.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• Antistatisch
• Oeko-Tex®

• EN ISO 14116:2015
• EN ISO 20471:2013 Klasse 2
• EN1149-5:2004
• Rijkswaterstaat

XS
t/m 
5XL

VEILIGHEIDSVEST RWS RITS
453019

Dit veiligheidsvest levert extra comfort voor de 
drager door een ritssluiting. De richtlijnen van 
Rijkswaterstaat worden gehanteerd, net zoals 
de EN ISO 20471:2013, klasse 2 normering 
voor hoge zichtbaarheid. Het veiligheidsvest is 
voorzien van een gestikte striping. Wasbaar op 
60 graden.  Let op: de maatcombinatie XS-S is 
gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 
1. De overige maatcombinaties zijn gecertificeerd 
conform EN ISO 20471:2013, klasse 2.
• Regular pasvorm
• Unisex
• High Visibility
• Reflectiestriping
• Oeko-Tex®

• EN ISO 20471:2013 Klasse 1
• EN ISO 20471:2013 Klasse 2
• Rijkswaterstaat

XS
t/m 
5XL
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